Εμβόλιμη (ενδιάμεση) εξέταση στη Θ.Ε. ΠΛΗ12

• Η εξέταση θα διεξαχθεί μετά την ολοκλήρωση της ύλης της Γραμμικής Άλγεβρας
και τη διόρθωση της 2ης Γραπτής Εργασίας. Η ημερομηνία της εξέτασης θα
συμπεριληφθεί στο χρονοδιάγραμμα του ακαδημαϊκού έτους.
• Η συμμετοχή των φοιτητών στην εξέταση θα είναι προαιρετική.
• Οι φοιτητές δεν θα υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση πρόθεσης συμμετοχής
στην εξέταση και δεν θα υπάρχουν βαθμολογικές συνέπειες σε όσους δεν θα
συμμετάσχουν σε αυτή.
• Κάθε φοιτητής που έχει βαθμολογηθεί με τουλάχιστον 50% στην ενδιάμεση
εξέταση θα κληθεί να αποδεχθεί ή να απορρίψει τον βαθμό της εξέτασης αυτής. Η
επίσημη αυτή δήλωση αποδοχής ή απόρριψης θα είναι οριστική, θα γίνεται εντός
συγκεκριμένης προθεσμίας πριν από την τελική εξέταση και θα πρέπει να λαμβάνει
χώρα μέσω του study. Το Τμήμα Εγκαταστάσεων & Εκτέλεσης Έργων θα πρέπει να
αναλάβει την τεχνική διαχείριση του θέματος αυτού. Ισχύουν επίσης τα εξής:
(α) Στην περίπτωση που ο φοιτητής αποδεχθεί τον βαθμό της ενδιάμεσης εξέτασης,
ο βαθμός αυτός θα βαρύνει κατά 40% τον βαθμό της τελικής εξέτασης. Ο εν λόγω
φοιτητής δεν θα δικαιούται να εξεταστεί στην ύλη της Γραμμικής Άλγεβρας κατά τη
διάρκεια της τελικής εξέτασης, της οποίας η διάρκεια θα είναι μειωμένη κατά 40%
για αυτόν. Θα εξεταστεί όμως κανονικά σε όλη την ύλη της ΘΕ κατά τη διάρκεια της
επαναληπτικής εξέτασης (αν χρειαστεί να συμμετάσχει σε αυτή).
(β) Στην περίπτωση που ο φοιτητής απορρίψει τον βαθμό της ενδιάμεσης εξέτασης,
η εξέταση αυτή δεν θα έχει καμία απολύτως βαθμολογική σημασία για τον φοιτητή,
ο οποίος θα οφείλει να εξεταστεί κανονικά σε όλη την ύλη της ΘΕ κατά τη διάρκεια
τόσο της τελικής όσο και της επαναληπτικής εξέτασης (αν χρειαστεί να συμμετάσχει
σε αυτή).
(γ) Στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν προβεί σε επίσημη δήλωση αποδοχής ή
απόρριψης του βαθμού της ενδιάμεσης εξέτασης, ισχύουν τα όσα αναγράφονται
στην παραπάνω περίπτωση (α).
• Για τους φοιτητές που έχουν λάβει μέρος στην ενδιάμεση εξέταση και έχουν
βαθμολογηθεί με βαθμό μικρότερο του 50%, η εξέταση αυτή δεν θα έχει καμία
βαθμολογική σημασία. Οι φοιτητές αυτοί οφείλουν να εξεταστούν σε όλη την ύλη
της ΘΕ κατά τη διάρκεια της τελικής και της επαναληπτικής εξέτασης (αν χρειαστεί
να συμμετάσχουν σε αυτή).

